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ЗВІТ  

діяльності Громадської ради при Херсонській обласній державній 

адміністрації  з 15.09.2020 року по  31.12.2021 року 

 

       Громадська рада при Херсонській обласній  державній адміністрації, як 

консультативно-дорадчий орган, що діє на підставі  Типового положення про 

громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої 

влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та 

Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі 

державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 03 листопада 2010 року № 996 (зі змінами),  керується Регламентом і 

Етичним кодексом, затвердженими рішенням Загальних зборів Громадської ради 

при Херсонській обласній  державній адміністрації від 08 жовтня 2020 року  та 

чинним законодавством України є ефективним механізмом впливу громадськості 

на роботу органів влади.    

      Через Громадську раду громадяни та інститути громадянського суспільства 

мають можливість iнiцiювати розв'язання суспільно значущих проблем у сферах, 

віднесених до компетенції обласної державної адмiнiстрацii. Тому ефективна 

діяльність Громадської ради дозволила підвищити її  роль як постійно діючого 

посередника між владою i громадськістю. 

      Склад Громадської ради затверджено Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 15.09.2020 року № 709 про затвердження нового 

складу Громадської ради при обласній державній адміністрації на підставі 

протоколу установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при 

Херсонській обласній  державній адміністрації на 2020-2022 роки. 

      Свої  повноваження Громадська рада  здійснює  у відповідності до 

Положення про Громадську раду при  Херсонській  обласній державній  

адміністрації, затвердженого Розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 08.04.2021 р. №243 про затвердження положення та відповідно 

до плану роботи Громадської ради та орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю в Херсонській області в 2021 році. 
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     Основними завданнями Громадської ради є: сприяння реалізації 

громадянами конституційного права на участь в управлінні державними 

справами та сприяння залученню представників зацікавлених сторін до 

проведення консультацій з громадськістю та моніторингу результатів 

формування та реалізації державної, регіональної політики. 

       З метою організації  ефективної  роботи Громадської  ради було 

затверджено структуру, що складається з голови,  заступника голови, секретаріату  

та  5 комітетів: 

1. Комітет з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, сільського 

господарства, зрошення,  сприяння розвитку підприємництва, 

децентралізації, місцевого самоврядування, адміністративно-

територіального устрою, інвестицій та розвитку експорту. 

2. Комітет з питань розвитку туризму та курортів, цифрової трансформації, 

суспільних комунікацій, контролю надання адміністративних послуг та  

здійснення публічних закупівель у системі ProZorro. 

3. Комітет з питань регіонального розвитку, житлово-комунального 

господарства, тарифної політики, будівництва,  містобудування та 

архітектури, дорожньо-транспортної інфраструктури та поштового 

зв’язку, енергетики та екології. 

4. Комітет з питань захисту прав і свобод людини, захисту дітей та сімей з 

дітьми, законності і правопорядку, оборонної, мобілізаційної роботи, 

цивільного захисту населення і територій, оперативного реагування на 

надзвичайні ситуації, координації роботи з правоохоронними та 

контролюючими органами, та здійснення заходів запобігання і протидії 

корупції, внутрішнього аудиту та правової роботи. 

5. Комітет з питань контролю реалізації державної політики та виконання 

регіональних програм у сфері культури, молоді та спорту, освіти і науки, 

здоров’я та соціальної політики, у справах дітей, ветеранів і внутрішньо 

переміщених осіб та національних  меншинств, військово-патріотичного 

виховання, духовності та релігій. 

 

       Членами громадської ради та профільними робочими групами, що 

утворювалися всередині комітетів,  здійснювався громадський контроль за 

врахуванням облдержадмiнiстрацiею пропозицій i зауважень громадськості, 

дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та 

протидію корупції, а також сформовано сталий зворотній зв'язок між органом 

влади та інститутами громадянського суспільства шляхом розгляду та вирішення 

питань, які мають важливе суспільне значення.  Серед критеріїв контролю: 

ефективність функціонування та діяльності облдержадмiнiстрацii, відповідність 

рішень органу влади суспільним потребам, викликам та очікуванням, а також 

стратегічним пріоритетам, стабільність i послідовність дій, професіоналізм, 



компетентність, відкритість та прозорість процесу прийняття управлінських 

рішень, залучення громадськості до процесу формування та прийняття рішень 

облдержадмiнiстрацiею. 

       Члени Громадсько ради брали активну участь у консультаціях з 

громадськістю, що проводяться облдержадміністрацією згідно затвердженого 

плану. Протягом року робота Громадської ради регулярно висвітлювалась у 

засобах масової iнформацii шляхом розміщення публікацій в обласній пресі, 

матеріалів у інтернет-виданнях, на офіційній сторінці Громадської ради у 

соціальній мережі «Facebook» та на сайті облдержадміністрації.  

       Члени Громадської ради намагалися бути максимально корисними та 

ефективними, допомагали та відстоювали інтереси кожного представника 

області та міста, який до нас звертався. Нажаль,  карантинні обмеження, в 

значній мірі обмежили ефективність дій інститутів громадськості  спрямованих 

на поновлення порушених прав громадян і не дозволили виконати все 

заплановане. 

 

      Протягом звітного періоду відбулося 12 засідань, на які запрошувалися 

голови, заступники і посадові особи структурних підрозділів 

облдержадміністрації, обласної ради та інших державних, відомчих  і місцевих 

структур для розгляду i обговоренню  переліку  питань життедiяльностi 

суспільства області та міста, а саме: 

- було розглянуте питання щодо підтримки програми "Сприяння розвитку 

громадянського суспільства на 2021 - 2026 роки", підготовлено  звернення до 

обласних Громадських рад при облдержадміністраціях інших областей України 

щодо підтримки нашої пропозиції. Питання виконано; 

- за пропозицією представників  Херсонської групи СММ ОБСЄ в Україні було 

розглянуто  питання «Щодо участі громадських організацій в конкурсі проектів 

для посилення стійкості громад в Херсонській області»; Питання виконано; 

- обговорено та направлено звернення до голови Херсонської обласної ради 

Самойленко О. С. про вирішення питання  щодо присутності представників 

Громадської ради при облдержадміністрації  на засіданні комісії за результатами 

оцінки діяльності підприємств, установ та організацій, що є об’єктами спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області, на що 

отримана негативна відповідь. Питання відпрацьовано; 

- з метою здійснення спільних та узгоджених дій з впровадження та подальшого 

розвитку громадських ініціатив,  згідно Рішення Громадської ради при  

облдержадміністрації  робочою групою складено та направлено до обласної ради  

проект Меморандуму про співпрацю  між Громадською радою при Херсонській 

обласній державній адміністрації та Херсонською обласною радою. Питання 

відпрацьовано; 



- про ознайомлення з роботою денних центрів для дітей сімей, що опинились в 

скрутних умовах. Питання на контролі. 

- проаналізували питання виконання в області стратегії деінституціалізації ( на 

засіданні 5 комітету; члени комітету взяли участь в обговоренні питання на 

засіданні групи науковців, депутатів Херсонської обласної ради в ХДУ). 

Питання відпрацьовано; 

- порушено питання вивчення стану виконання обласної комплексної програми з 

національно-патріотичного виховання «Дитина – громадянин – патріот 

Батьківщини» на 2016-2021 роки. Питання на контролі. 

- активно брали участь в організації та проведення заходів: до 30-ї річниці 

проголошення Незалежності України, з вшанування загиблих  до Дня  пам’яті  

іловайської трагедії, до Дня захисника та захисниць України, до Дня Збройних 

сил України, до Всеукраїнського Дня молитви за дітей-сиріт та тощо. Питання 

виконані. 

- на загальних зборах Громадської ради, де були запрошені представники ДСНС 

України у Херсонській області, розглянуте питання щодо здійснення державного 

нагляду та додержанням і виконанням вимог Законодавства України у сфері 

цивільного захисту пожежної та техногенної безпеки діяльності аварійно-

рятувальних служб на території рекреаційних зон; Питання на контролі; 

- заслухано керівника  Херсонської обласної прокуратури Володимира  Калюгу,  

начальника Слідчого управління  Головного управління Національної поліції в 

Херсонській області Миколу Вербицького про проведення реформи 

правоохоронної системи в Херсонській області. Під час заслуховування 

керівників правоохоронних структур були розглянуті  питання щодо  дій та 

бездіяльності окремих посадових осіб прокуратури та національної поліції,  про 

дисбаланс у роботі прокуратури і процесуальних слідчих, про неефективну 

роботу слідчих, про проміжний звіт напрацювань  робочої групи ХОДА щодо 

ефективності роботи правоохоронних органів, про звернення до органів 

прокуратури та не зрушення з місця справ, про незаконне відчуження  земельних 

ділянок в прибережних смугах. Питання на контролі; 

- про звернення голови профспілки «Працівників фізичної культури та спорту в 

Херсонській області» щодо звернення до Президента України, Міністерства 

молоді та спорту України стосовно здійснення від імені держави владних 

управлінських функції посадовими особами у спортивній сфері Херсонської 

області. Питання на контролі; 

- заслухана презентація роботи «Комунального закладу Палац молоді і 

студентів» Херсонської обласної ради, яку провела директор  закладу. З метою 

подальшого вивчення діяльності даного закладу створено робочу  групу, якою 

було  здійснено виїзд до  закладу, за результатом якого надані висновки. 

Питання відпрацьовано; 



- звернення голови ГО «Антонівська хвиля» та керівника Херсонського центру 

дитячої та наукової творчості щодо створення Антонівського лісопарку, було 

прийнято рішення звернутися до голів ХОДА та ХОР з проханням  підтримати 

ініціативу ГО «Антонівська хвиля»  щодо поновлення Антонівського лісопарку з 

подальшим його перетворенням в дендропарк. Питання в роботі; 

- розглянуто питання про шляхи вирішення ситуації, що склалася з міським 

комунальним закладом кінотеатр «Шумен». Питання в роботі; 

- неодноразово розглядалось питання про стан і шляхи вирішення проблемних 

щодо нелегальних пасажирських перевезень на території Херсонської області, з 

запрошенням та заслуховуванням всіх зацікавлених фахівців та учасників 

транспортної сфери, з винесенням пропозиції щодо обговорення  та вирішення 

проблеми  на колегії облдержадміністрації. Питання на контролі; 

- член громадської ради  ГО «Добродія Херсон» виступила співорганізатором та 

спонсором проведення до презентації книги «Фронтовий Кобзар»  Пущенко С. 

та фото колажів, що увійшли до книги, про організацію в м. Херсоні виставки  

«Портрети добровольців на війні». Питання виконано; 

- заслухали інформацію щодо стану туристичної галузі та роботи туроператорів 

в Херсонській області, згідно прийнятого рішення направили  запит до 

Управління туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації ; 

- заслухали відкрите звернення від представників громадської ініціативи 

«Херсон. Транспорт 2.0 Перезавантаження». Питання на контролі; 

- розглянуте  питання щодо проблематики впливу стану довкілля на рекреацію 

Херсонської області. Заслухавши звернення ГО «Антонівська хвиля»  на 

загальних зборах, Громадська рада підтримала викладене у зверненні  в частині 

дотримання прав громади на безпечне довкілля та направила відповідне 

звернення до Херсонської обласної державної адміністрації. Питання на 

контролі;                                                                                                           

- порушено клопотання щодо відзначення Литвинової О.С., завідувачку 4 

відділення КНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. 

Горбачевського» ХОР, яку розпорядженням голови Херсонської обласної 

державної адміністрації  на загальних зборах Громадської ради було 

нагороджено  Почесною грамотою голови обласної державної адміністрації. 

Питання виконане; 

- слухали питання про проведену роботу за напрямками контролю Громадської 

ради, де відмітили  незадовільний стан співпраці державних органів влади з 

інститутами громадського суспільства.   Так, до складу Координаційної ради з 

питань сприяння розвитку громадського суспільства при обласній державній 

адміністрації затвердженому розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 22.10.2021 року № 810 не увійшло жодного члена громадської 

ради при ХОДА. Питання на контролі; 
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- розглянули  питання про необхідність звернення  до голови ХОДА про надання  

відповідних доручення для забезпечення реалізації права голови  Громадської 

Ради при Херсонської обласної державної адміністрації передбаченого пунктом  

20  розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 

08.04.2021 року   № 243 «Про затвердження Положення про Громадську раду 

при обласній державній адміністрації» участі у засіданнях колегії 

облдержадміністрації з правом дорадчого голосу. За результатом такого 

звернення до голови ХОДА  Розпорядженням голови ХОДА від   13.01.2022р. 

голову ГР введено до складу колегії   облдержадміністрації з правом дорадчого 

голосу. Питання вирішене; 

- заслухана презентація проекту «УКРСКАРГА», який є безкоштовний 

віртуальний сервісний центр подання пропозицій і скарг, головною метою якого, 

є покращення якості надання послуг та вирішення актуальних проблем 

населення, пов’язаних з отриманням послуг, шляхом залучення громадян. 

Питання в роботі; 

- інформацію щодо виконання програми «Безпечна Херсонщина» на 2020-2023 

роки та програми організації допомоги правоохоронним органам Херсонської 

області у забезпеченні безпеки дорожнього руху, публічної безпеки і порядку, 

охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, 

профілактики злочинності, дотримання законності під час охорони державного 

кордону України на 2021-2023 роки та їх інтеграцію  до інформаційної 

підсистеми "Гарпун" інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний 

портал Національної поліції України". Питання в роботі. 

 -про звернення до керівництва області та депутатського корпусу за поданням 

Херсонської обласної організації Товариства червоного хреста України стосовно 

закупівлі сучасного рентгенівського апарату для потреб КНП «ФМЦ». Питання 

на контролі;  

- про звернення до голови Олешківської місцевої об’єднаної територіальної 

громади  Є. М. Рищуку за поданням Херсонської обласної організації Товариства 

червоного хреста України стосовно соціальної підтримки незахищених верств 

населення. Питання відпрацьоване;  

- про звернення ГР до голови ХОДА  та ХОР  щодо забезпеченості 

Комунального  некомерційного  підприємства «Херсонська дитяча 

обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради  апаратами штучної 

вентиляції легень та надання інформації  про стан вакцинації населення 

Херсонської області. Питання на контролі;                             

- про мирову угоду укладеною ГО «Антонівська хвиля» щодо знесення 

самочинного будівництва в прибережній смузі та виконання її згідно рішення 

Херсонського апеляційного суду від 04.11.2021 р. Питання вирішене; 

- у жовтні  2021 р. членами ГР при ХОДА  здійснена робоча поїздка до міста Н. 

Каховка, де проведена зустріч з мером міста та активом Громадської  ради при 



виконавчому комітеті Новокаховської міської ради. В ході зустрічі обговорено  

нагальні питання, складено та підписано Меморандум про співпрацю.  Питання 

відпрацьоване;  

- на Загальних зборах громадської ради неодноразово розглядалися питання 

дотримання містобудівного законодавства  та системного звернення уваги 

органів влади, що спрямовувалося на дотримання пам’ятко охоронного 

законодавства, безпеки оточуючого середовища, захисту довкілля в курортних 

зонах і м. Херсоні, використання бюджетних коштів під час проведення 

будівельних робіт, захисту мало мобільних груп населення, автозаправних 

станцій та тощо. Комітетом № 3 спрямовано до державних установ та 

контролюючих органів понад 40 письмових запитів та звернень щодо виявлених 

порушень, ряд з яких спрямованих до правоохоронних органів. Спрямування 

низки запитів до прокуратури та поліції викликано наявністю фактів 

встановлення ознак кримінальних правопорушень, які були з’ясовані під час 

розгляду звернень громадян, і депутатів, містобудівному моніторингу та 

опрацюванню публікацій у засобах масової інформації, судових реєстрів. 

Наслідком реалізації права на звернення до правоохоронних органів, стало 

порушення кримінальних проваджень за ознаками ст. 197-1 , 358, 364 

Кримінального кодексу. Після відвідування засідання громадської ради 

керівником прокуратури Херсонської області  Володимиром Калюгою та 

начальником Слідчого управління ГУНП в Херсонській області  Миколою 

Вербицьким восени 2021 року, динаміка співпраці із правоохоронними органами 

трохи поліпшилася. Зокрема, комітету офіційно повідомлено про несення до 

реєстру досудових розслідування відомостей про кримінальний злочин дружини 

колишнього голови Генічеської РДА Воробйова – Леміш Ю.Л. стосовно 

самозахоплення ділянки при пляжної зони та будівництва по підробленим 

документам на ній будинку відпочинку.  В рамках кримінального провадження 

№42021232010000084від 08.09.2021, Управлінням Служби Безпеки України 

залучено та допитано голову комітету № 3 (як спеціаліста та свідка)  про 

обставини будівельного браку після проведення будівельних робіт на покрівлі 

школи-гімназії № 56 у м. Херсоні.  В рамках кримінального провадження № 

42021232010000097 від 06.10.2021 року аналогічні дії вчинено щодо 

неправомірного проведення будівельних робіт на спортивному майданчику за 

адресом: м. Херсон, вул. Небесної сотні. За письмовою заявою № 21 стосовно 

правопорушень під час самочинної експлуатації автозаправних станцій  у місті 

Херсоні, Прокуратурою Херсонської області поінформовано про порушення 

кримінальної справи № 420221232010000065 від 14.07.2021р. За письмовою 

заявою комітету № 3 від 18.08.2021р. до правоохоронних органів, щодо 

порушень законодавства на острові Джарилгач та  під час будівництва причалів 

у м. Скадовську, отримано лист Скдадовського райвідділу поліції з інформацією 

про те, що за наслідками розгляду заяви вбачаються ознаки злочину,  інформація 



про який внесена до ЄРДР за № 42021232230000015.  Комітет № 3, за підтримки 

адміністрації Бехтерської ОТГ системно інформував облраду та письмово 

підтвердив про чисельні порушення, які носять ознаки кримінальних, під час 

будівництва дитячого садку у с. Залізний Порт. У цьому селі восени 2020р було 

прийнято в експлуатацію дитячий садок, який  став «тріщати» вже через 4-5 

місяців. Бехтерська ОТГ забезпечила доступ громадськості до інформації та 

будівлі. Наслідком плідної співпраці є змістовна інформація про чисельні 

порушення,   яка спрямована замовнику та правоохоронним органам в рамках 

кримінального провадження від 08.02.2021р. за  №  42021231070000008. Нажаль 

дотепер контролюючі органи, особливо управління з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю, під керівництвом Маршака Р.М. (основний 

фігурант скарг), системно не звертає уваги на заявлені факти порушень 

містобудівного законодавства. 

Найбільше занепокоєння викликає ситуація із термосанацією будівлі Палацу 

молоді (колишнього ДКТ) по пр.. Шевченка, 1 у м. Херсоні. Замовник УКБ 

облдержадміністрації, розпорядник коштів Херсонська облрада. Роками 

громадськість вимагає дізнатися про стан справ щодо неправомірної розтрати та 

будівельного браку по цьому закладу, коли із 3, 3 млн грн., за висновками 

судової експертизи вкрадено понад 770 тис. грн.. Це стало відомим із 

кримінального провадження №12017230030001036. Тільки у 2020- 2021 роках,  

до управління ДАБК та обласної і міської ради спрямовано низьку  запитів у 

яких йдеться про факти встановлені судом і викладені у відповідних висновках – 

палац «…становить загрозу життю відвідувачів, серед яких основна частина – 

діти..». Комісією (створеною облрадою за три тижні до реєстрації 

декларації!!! Про готовність)  здійснено огляд будівлі Палацу молоді і студентів 

та «встановлено чисельні недоліки проведених ремонтних робіт, а саме: наявні 

руйнування фасаду будівлі, неякісно проведені оздоблювальні роботи 

фасаду…встановлені грубі порушення технологічного циклу робіт з 

теплосанації, особливо це стосується установки віконних блоків». Теперішня 

директорка Палацу молоді підтвердила викладене. Нажаль контролюючий орган 

відмовляється здійснити перевірку власних приписів та категорично 

відмовляється надавати публічну інформацію передбачену Законом – копії 

матеріалів перевірки та сплати штрафів (навіть замовнику) мотивуючи це 

службовою необхідністю.  Аналогічна ситуація із іншими закладами – школами,  

садками, стадіонами тощо. Дійсний стан справ на об’єктах, які будуються (у 

тому числі за бюджетні кошти) ретельно приховується  окремими посадовцями 

або надається у неповному та перекрученому вигляді. Що має кваліфікуватися як 

бездіяльність відповідного органу. 

        Наслідком таких дій контролюючого органу – управління ДАБК, стала 

аварія – обрушення флагштоку на набережній (поруч із бібліотекою) під 

річницю дня незалежності. Журналістське-громадське розслідування виявило 



цікаві подробиці будівництва у тому числі невжиття відповідних заходів збоку 

згаданого органу а приховування деяких обставин забезпечення будівництва але 

здається вони цікавлять лише громадськість.  На запити комітету, міськрада 

навіть відмовляється інформувати – чи відвідував місце падіння флагштоку 

керівник контролюючого органу. Вказана інформація надавалася до міськради в 

контексті падінь будівельних кранів у м. Херсоні на самих майданчиках із 

наданням фото фіксації тощо. Жодної реакції. Навпаки відчуваючи повну 

безкарність або можливо свідому бездіяльність на користь забудовників,  

площадки для облаштування встановлення баштових кранів розміщують прямо 

на проїжджих частинах вилиць. При чому стріла кранів проходить прямо над 

тротуарами, пішохідними зонами та навіть пам’ятками. (зараз це ріг проспекту 

Ушакова/Пилипа Орлика). На тлі обставин, що стали відомими з судових 

рішень,  прокуратурою в досудовому розслідувані  кримінального провадження 

№ 42016231010000114 встановлено та наголошувалося  про корупцію у сфері 

архбудконтолю. У рамках судових засідань встановлено, що «для усіх хто 

звертається за дозвільною документацією до цієї структури - встановлено 

незаконний «тариф» до сплати за своєчасне та безперешкодне отримання 

документації. Сума так званого тарифу складала від 3 до 25 доларів США за 1 

квадратний метр будівництва. У визначену вартість, «тариф» закладено відсоток 

для посередницьких осіб, які діють із керівництвом інспекційного відділу ДАБІ в 

Херсонській області за попередньою змовою». Слідства тривають, питання на 

контролі. 

- про стурбованість громадськості щодо стану  виконанням державних 

програм щодо доступності та безбарєрності  містобудівного  середовища про що 

інформуються зацікавлені органи влади із наданням фотофіксації. Чисельні 

порушення зафіксовані під час моніторингу об’єктів, які здавалися в 

експлуатацію у 2020-2021 роках. Мають місце повного блокування штучними 

спорудами пішохідних доріжок та відсутність пандусів до новозбудованих 

об’єктів, а також звуження пішохідних зон менше від нормативних. Дотепер 

інформація не зацікавила ні облдержадміністрацію ані міську владу. Це 

порушення міжнародних зобов’язань України та вимоги містобудівного 

законодавства. Зокрема ст.2 Закону України «Про архітектурну діяльність» 

зазначає «…Держава забезпечує   умови   для   здійснення   архітектурної 

діяльності шляхом: створення безперешкодного життєвого  середовища для осіб 

з обмеженими фізичними можливостями…». В 2010 році для України набрали 

чинності Конвенція про права інвалідів та Факультативний протокол до неї, 

підписані 13 грудня 2006 року та ратифіковані Законом України «Про 

ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї» 

від 16 грудня 2009 року    № 1767. Згідно зі статтею 9 («Доступність») Конвенції 

про права інвалідів: держави-учасниці повинні вживати належних заходів щодо 

забезпечення інвалідам доступу на рівні з іншими до фізичного оточення, 



транспорту, інформації тощо, у тому числі до будівель, усунувши перешкоди, 

які заважають цій доступності. Зазначені питання регулюються чинним 

законодавством у сфері містобудування та архітектури, у тому числі 

Державними будівельними нормами України: ДБН 2.2-17:2006 – «Доступність 

будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН  В.2.2-26:2010 –  

«Будинки і споруди. Суди»; ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки і споруди. 

Основні положення»; ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і 

забудова міських і  сільських поселень»….. та їх оновленими версіями.     

Громадськість опрацьовує інформацію щодо чисельних порушень 

містобудівного законодавства на території області. Зокрема мова йде про 

виконання будівельних робіт, які не відповідають потребам мало мобільних груп 

населення.  Це зокрема стосується стану благоустрою при розміщенні та 

експлуатації  об’єктів архітектури, як тих що будуються і не здані в 

експлуатацію так і тих, які прийняті в експлуатацію шляхом реєстрації 

декларацій (з недостовірними даними) у останній час або збудовані та 

експлуатуються взагалі без реєстрації декларацій (самочинно). 

-  у період з 19 травня по 07 червня 2021 року управлінням містобудування 

та архітектури обласної державної адміністрації проведено електронну 

консультацію з громадськістю на тему: «Про проєкт програми створення 

містобудівного кадастру Херсонської області на 2021 – 2024 роки». У рамках 

консультації представникам галузі містобудування та архітектури Херсонської 

області, інститутам громадянського суспільства Херсонщини було 

запропоновано долучитися до обговорення і надання пропозицій та зауважень 

щодо реалізації заходів Програми, створення системи зберігання та 

використання геопросторових даних для задоволення інформаційних потреб у 

плануванні територій та будівництві. Пропозиції щодо вказаного питання в 

рамках проведення електронної консультації з громадськістю не надходили. 

 

     Згідно плану роботи у звітному періоді, комітети Громадської ради 

виконували вибірковий моніторинг стану реалізації в 2020-2021роках діючих 

регіональних програм розвитку  Херсонської області за напрямком діяльності 

комітетів. Внаслідок відсутності більшості  звітів про хід виконання 

регіональних цільових програм на офіційному веб-сайті  ХОДА, провести більш 

детальний аналіз їх виконання було ускладнено.  Такий  вибірковий аналіз 

показав, що  програми в основному не виконуються внаслідок недостатнього їх 

фінансування та не раціонального розподілу бюджетних коштів та державних 

субвенцій. (див. таблицю) 

 

 

 

 



 

Інформація про стан реалізації обласних цільових програм  

станом на 31.12.2021року. 

 

№ 

з\

п 

Назва програми Виконавці Наявність звіту 

ХОДА про хід 

виконання програм 

1 Програма щодо 

відзначення, матеріального 

заохочення окремих 

колективів, громадян 

області та 

військовослужбовців, 

вшанування пам’яті 

загиблих херсонців – 

учасників 

антитерористичної 

операції, видатних земляків 

на 2016 – 2020 роки 

Управління культури 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Звіт в наявності, 

тільки за І півріччя 

2019 року, далі 

відсутній 

2 Програма щодо 

запровадження обласних 

стипендій 

Департамент освіти, 

науки та молоді 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Звіт в наявності, 

тільки за І півріччя 

2019 року, далі 

відсутній 

3 Програма фінансово-

кредитної підтримки 

малого та середнього 

підприємництва у 

Херсонській області на 

2018 – 2020 роки 

Департамент 

економічного 

розвитку та торгівлі 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Звіт в наявності 

тільки за 2018 рік, 

далі відсутній 

4 Обласна комплексна 

програма з національно-

патріотичного виховання 

«Дитина – громадянин – 

патріот Батьківщини» на 

2016-2021 роки 

Департамент освіти, 

науки та молоді 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Звіт в наявності  

тільки за І півріччя 

2019 року, далі 

відсутній 

5 Програма “Безпечна 

Херсонщина” на 2020-2023 

роки 

Сектор взаємодії з 

правоохоронними 

органами обласної 

державної 

Звіт за 2020 рік. 

Програма не має 

фінансування з 

обласного бюджету. 

http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-programi-shhodo-zaprovadzhennja-oblasnih-stipend%D1%96j-za-2018-r%D1%96k
http://khoda.gov.ua/%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-programi-shhodo-zaprovadzhennja-oblasnih-stipend%D1%96j-za-2018-r%D1%96k
http://khoda.gov.ua/%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-programi-shhodo-zaprovadzhennja-oblasnih-stipend%D1%96j-za-2018-r%D1%96k
http://khoda.gov.ua/-%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-oblasno%D1%97-kompleksno%D1%97-programi-%C2%ABditina---gromadjanin-%E2%80%93-patr%D1%96ot-batk%D1%96vshhini%C2%BB--na-2016-%E2%80%93-2021-roki-za-2018-roc%D1%96
http://khoda.gov.ua/-%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-oblasno%D1%97-kompleksno%D1%97-programi-%C2%ABditina---gromadjanin-%E2%80%93-patr%D1%96ot-batk%D1%96vshhini%C2%BB--na-2016-%E2%80%93-2021-roki-za-2018-roc%D1%96
http://khoda.gov.ua/-%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-oblasno%D1%97-kompleksno%D1%97-programi-%C2%ABditina---gromadjanin-%E2%80%93-patr%D1%96ot-batk%D1%96vshhini%C2%BB--na-2016-%E2%80%93-2021-roki-za-2018-roc%D1%96
http://khoda.gov.ua/-%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-oblasno%D1%97-kompleksno%D1%97-programi-%C2%ABditina---gromadjanin-%E2%80%93-patr%D1%96ot-batk%D1%96vshhini%C2%BB--na-2016-%E2%80%93-2021-roki-za-2018-roc%D1%96
http://khoda.gov.ua/-%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-oblasno%D1%97-kompleksno%D1%97-programi-%C2%ABditina---gromadjanin-%E2%80%93-patr%D1%96ot-batk%D1%96vshhini%C2%BB--na-2016-%E2%80%93-2021-roki-za-2018-roc%D1%96
http://khoda.gov.ua/-%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-oblasno%D1%97-kompleksno%D1%97-programi-%C2%ABditina---gromadjanin-%E2%80%93-patr%D1%96ot-batk%D1%96vshhini%C2%BB--na-2016-%E2%80%93-2021-roki-za-2018-roc%D1%96


адміністрації Не виконана . 

6 Програма розвитку 

інвестиційної діяльності та 

міжнародного 

співробітництва 

Херсонської області на 

2019-2021 роки 

Департамент 

інвестиційної та 

промислової політики 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Відсутність коштів з 

обласного бюджету 

7 Обласна програма 

«Розвиток людського 

капіталу Херсонської 

області» на 2017-2023 роки 

Департамент освіти, 

науки та молоді 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Звіт в наявності 

тільки за І півріччя 

2019 року, далі 

відсутній 

8 Програма розбудови 

територіальної оборони 

Херсонської області на 

2020 – 2022 роки 

Департамент з питань 

цивільного захисту та 

оборонної роботи 

обласної державної 

адміністрації 

Звіт за 2020 рік. З 

795тис грн 

запланованих 

коштів  

бюджетовано 

695,800 тис грн 

9 Програма фінансової 

підтримки підприємств 

(закладів, установ) та 

інших об’єктів спільної 

власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст 

Херсонської області на 

2020 – 2022 роки 

Департамент розвитку 

економіки обласної 

державної 

адміністрації 

Звіт за 2020 рік. З 

5120,6тис грн. 

запланованих 

коштів  

бюджетовано 4894,2 

тис грн 

10 Програма запобігання 

виникненню та ліквідації 

надзвичайних ситуацій 

(аварій) і оперативного 

реагування на них у 

Херсонській області на 

2021 – 2025 роки 

Департамент з питань 

цивільного захисту та 

оборонної роботи 

обласної державної 

адміністрації 

Звіт за 2020 рік . 

 Із запланованих 

18545,107 тис грн 

бюджетовано 

18451,851 

11 Обласна цільова програма 

медичної реабілітації та 

соціальної реадаптації 

учасників 

антитерористичної операції 

на період до 2020 року 

Департамент здоров’я 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Звіт в наявності 

тільки за 2019 рік, 

далі відсутній 

12 Регіональна програма Сектор взаємодії з Звіт за 2019-2020 

http://khoda.gov.ua/%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-oblasno%D1%97-programi-%C2%ABrozvitok-ljudskogo-kap%D1%96talu-hersonsko%D1%97-oblast%D1%96%C2%BB-na-2017-2023-roki-za-2018-r%D1%96k
http://khoda.gov.ua/%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-oblasno%D1%97-programi-%C2%ABrozvitok-ljudskogo-kap%D1%96talu-hersonsko%D1%97-oblast%D1%96%C2%BB-na-2017-2023-roki-za-2018-r%D1%96k
http://khoda.gov.ua/%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-oblasno%D1%97-programi-%C2%ABrozvitok-ljudskogo-kap%D1%96talu-hersonsko%D1%97-oblast%D1%96%C2%BB-na-2017-2023-roki-za-2018-r%D1%96k
http://khoda.gov.ua/%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-oblasno%D1%97-programi-%C2%ABrozvitok-ljudskogo-kap%D1%96talu-hersonsko%D1%97-oblast%D1%96%C2%BB-na-2017-2023-roki-za-2018-r%D1%96k
http://khoda.gov.ua/oblasna--c%D1%96lova-programa-medichno%D1%97---reab%D1%96l%D1%96tac%D1%96%D1%97-ta-soc%D1%96alno%D1%97-readaptac%D1%96%D1%97--uchasnik%D1%96v-antiteroristichno%D1%97--operac%D1%96%D1%97-na-per%D1%96od-do-2020-roku
http://khoda.gov.ua/oblasna--c%D1%96lova-programa-medichno%D1%97---reab%D1%96l%D1%96tac%D1%96%D1%97-ta-soc%D1%96alno%D1%97-readaptac%D1%96%D1%97--uchasnik%D1%96v-antiteroristichno%D1%97--operac%D1%96%D1%97-na-per%D1%96od-do-2020-roku
http://khoda.gov.ua/oblasna--c%D1%96lova-programa-medichno%D1%97---reab%D1%96l%D1%96tac%D1%96%D1%97-ta-soc%D1%96alno%D1%97-readaptac%D1%96%D1%97--uchasnik%D1%96v-antiteroristichno%D1%97--operac%D1%96%D1%97-na-per%D1%96od-do-2020-roku
http://khoda.gov.ua/oblasna--c%D1%96lova-programa-medichno%D1%97---reab%D1%96l%D1%96tac%D1%96%D1%97-ta-soc%D1%96alno%D1%97-readaptac%D1%96%D1%97--uchasnik%D1%96v-antiteroristichno%D1%97--operac%D1%96%D1%97-na-per%D1%96od-do-2020-roku
http://khoda.gov.ua/oblasna--c%D1%96lova-programa-medichno%D1%97---reab%D1%96l%D1%96tac%D1%96%D1%97-ta-soc%D1%96alno%D1%97-readaptac%D1%96%D1%97--uchasnik%D1%96v-antiteroristichno%D1%97--operac%D1%96%D1%97-na-per%D1%96od-do-2020-roku
http://khoda.gov.ua/oblasna--c%D1%96lova-programa-medichno%D1%97---reab%D1%96l%D1%96tac%D1%96%D1%97-ta-soc%D1%96alno%D1%97-readaptac%D1%96%D1%97--uchasnik%D1%96v-antiteroristichno%D1%97--operac%D1%96%D1%97-na-per%D1%96od-do-2020-roku


антитерористичних заходів 

на 2021 – 2022 роки 

правоохоронними 

органами обласної 

державної 

адміністрації 

рік, знята з 

контролю у 2021 

році . За нестачею 

фінансування 

використано 3000 

тис грн з 5580,5 тис 

грн 

13 Програма організації 

допомоги підрозділам 

Головного управління 

Національної поліції в 

Херсонській області у 

забезпеченні публічної 

безпеки і порядку, охорони 

прав і свобод людини, а 

також інтересів суспільства 

і держави, профілактики 

злочинності на території 

області на 2018−2020 роки 

Сектор взаємодії з 

правоохоронними 

органами обласної 

державної 

адміністрації 

Звіт за 2020 рік. 

Часткове виконання 

в зв’язку з 

відсутністю 

фінансування у 

повному обсязі. 

Знята з контролю у 

2021 році. 

14 Програма забезпечення 

оборонних заходів та 

надання допомоги 

військовим частинам 

(установам) у Херсонській 

області на 2018 – 2020 роки 

Департамент з питань 

цивільного захисту та 

оборонної роботи 

обласної державної 

адміністрації 

Звіт за 2020 рік . 

Фінансована у 

повному обсязі 

 ( 1604,923 ) 

 

 

15 

Програма організації 

допомоги правоохоронним 

органам Херсонської 

області у забезпеченні 

безпеки дорожнього руху, 

публічної безпеки і 

порядку, охорони здоров’я 

і свобод людини, а також 

інтересів суспільства і 

держави, профілактики 

злочинності, дотримання 

законності під час охорони 

державного кордону 

України на 2021 – 2023 

роки 

Сектор взаємодії з 

правоохоронними 

органами обласної 

державної 

адміністрації 

Відсутня 

інформація на сайті 

( звіту  за 2021 рік 

немає) 



 

16 Обласна програма розвитку 

та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я 

Херсонської обласної ради 

на 2020 – 2021 роки 

Департамент здоров’я 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Повний звіт за 2020 

рік - не виконана, 

плановий  обсяг 

фінансування – 

418254, 7 тис.грн, 

фактично виділено-

165 960,8тис.грн.                                                                                

17 Програма протидії 

поширенню гострої 

респіраторної хвороби, 

спричиненої 

коронавірусом, у 

Херсонській області на 

2020 рік 

Департамент здоров’я 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Повний звіт за 2020 

рік - не виконана! 

Так, із  запланованої 

доплати 

працівникам, 

задіяним у заходах з 

протидії  Ковід – 19 

плановий обсяг -

315700тис.грн,   

фактичний обсяг 

складає  - 3494 

тис.грн!      

18 «Програма боротьби з 

онкологічними 

захворюваннями на 2019 -

2023 роки».   

 

Департамент здоров’я 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Згідно Звіту за 

2021р. програма не 

виконана  через 

відсутність  

фінансування.    

19 «Електронна охорона 

здоров’я» на 2017-2020 

роки.    

 

Департамент здоров’я 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Виконана.                             

20 Обласна програма «Ліси 

Херсонщини» на 2017 – 

2020 роки 

Херсонське обласне 

управління лісового та 

мисливського 

господарства 

Звіти відсутні 

21 Програма фінансово-

кредитної підтримки 

малого та середнього 

підприємництва у 

Херсонській області на 

2018 – 2020 роки 

Департамент 

економічного 

розвитку та торгівлі 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Звіт за 2018 рік 

22 Програма розвитку Департамент 1 половина 2020 

https://khoda.gov.ua/oblasna-programa-rozvitku-ta-p%D1%96dtrimki-komunalnih-zaklad%D1%96v-ohoroni-zdorov%27ja-hersonsko%D1%97-oblasno%D1%97-radi-na-2020-2021-roki
https://khoda.gov.ua/oblasna-programa-rozvitku-ta-p%D1%96dtrimki-komunalnih-zaklad%D1%96v-ohoroni-zdorov%27ja-hersonsko%D1%97-oblasno%D1%97-radi-na-2020-2021-roki
https://khoda.gov.ua/oblasna-programa-rozvitku-ta-p%D1%96dtrimki-komunalnih-zaklad%D1%96v-ohoroni-zdorov%27ja-hersonsko%D1%97-oblasno%D1%97-radi-na-2020-2021-roki
https://khoda.gov.ua/oblasna-programa-rozvitku-ta-p%D1%96dtrimki-komunalnih-zaklad%D1%96v-ohoroni-zdorov%27ja-hersonsko%D1%97-oblasno%D1%97-radi-na-2020-2021-roki
https://khoda.gov.ua/oblasna-programa-rozvitku-ta-p%D1%96dtrimki-komunalnih-zaklad%D1%96v-ohoroni-zdorov%27ja-hersonsko%D1%97-oblasno%D1%97-radi-na-2020-2021-roki
https://khoda.gov.ua/programa-protid%D1%96%D1%97-poshirennju-gostro%D1%97-resp%D1%96ratorno%D1%97-hvorobi--sprichineno%D1%97-koronav%D1%96rusom--u-hersonsk%D1%96j-oblast%D1%96-na-2020-r%D1%96k
https://khoda.gov.ua/programa-protid%D1%96%D1%97-poshirennju-gostro%D1%97-resp%D1%96ratorno%D1%97-hvorobi--sprichineno%D1%97-koronav%D1%96rusom--u-hersonsk%D1%96j-oblast%D1%96-na-2020-r%D1%96k
https://khoda.gov.ua/programa-protid%D1%96%D1%97-poshirennju-gostro%D1%97-resp%D1%96ratorno%D1%97-hvorobi--sprichineno%D1%97-koronav%D1%96rusom--u-hersonsk%D1%96j-oblast%D1%96-na-2020-r%D1%96k
https://khoda.gov.ua/programa-protid%D1%96%D1%97-poshirennju-gostro%D1%97-resp%D1%96ratorno%D1%97-hvorobi--sprichineno%D1%97-koronav%D1%96rusom--u-hersonsk%D1%96j-oblast%D1%96-na-2020-r%D1%96k
https://khoda.gov.ua/programa-protid%D1%96%D1%97-poshirennju-gostro%D1%97-resp%D1%96ratorno%D1%97-hvorobi--sprichineno%D1%97-koronav%D1%96rusom--u-hersonsk%D1%96j-oblast%D1%96-na-2020-r%D1%96k
https://khoda.gov.ua/programa-protid%D1%96%D1%97-poshirennju-gostro%D1%97-resp%D1%96ratorno%D1%97-hvorobi--sprichineno%D1%97-koronav%D1%96rusom--u-hersonsk%D1%96j-oblast%D1%96-na-2020-r%D1%96k
https://khoda.gov.ua/programa-protid%D1%96%D1%97-poshirennju-gostro%D1%97-resp%D1%96ratorno%D1%97-hvorobi--sprichineno%D1%97-koronav%D1%96rusom--u-hersonsk%D1%96j-oblast%D1%96-na-2020-r%D1%96k


інвестиційної діяльності та 

міжнародного 

співробітництва 

Херсонської області на 

2019-2021 роки 

інвестиційної та 

промислової політики 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

року у зв’язку з 

відсутністю 

коштів, 

спрямованих з 

обласного 

бюджету у 

відповідному 

періоді на 

здійснення видатків, 

пов’язаних з 

реалізацією даного 

заходу Програми. 

Планові обсяги 

фінансування - 

14 848,9 тис.грн. та 

760,0 , Фактичі 

обсяги 

фінансування 

58,994, що є 7% 

освоєння коштів 

23 Програма з ліквідації 

амброзії полинолистої на 

території  Херсонської 

області на 2020-2023 роки 

Департамент 

агропромислового 

розвитку Херсонської 

обласної державної 

адміністрації 

Зникла з сайту 

24 Обласна цільова програма 

розвитку харчової та 

переробної галузі 

Херсонської області на 

2020-2025 роки 

Департамент 

агропромислового 

розвитку Херсонської 

обласної державної 

адміністрації 

Зникла з сайту 

25 Стратегія розвитку 

Херсонської області на 

період 2021 – 2027 років 

 Херсонська обласна  

державна 

адміністрація 

В наявності на сайті 

26 Програма розвитку рибного 

господарства в Херсонській 

області на 2020-2022 роки 

 Департамент розвитку 

сільського 

господарства та 

зрошення ХОДА 

Зникла з сайту 

27 Програма фінансової 

підтримки підприємств 

(закладів, установ) та 

 Зникла з сайту 



інших об’єктів спільної 

власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст 

Херсонської області на 

2020 – 2022 роки 

28 Програма розвитку 

інформаційного простору 

Херсонської області на 

2021 – 2024 роки 

 Зникла з сайту 

29 Програма щодо 

відзначення, матеріального 

заохочення окремих 

колективів, громадян 

області та 

військовослужбовців, 

вшанування пам’яті 

загиблих херсонців – 

учасників 

антитерористичної 

операції, видатних земляків 

на 2016 – 2020 роки 

Управління культури 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Звіт в наявності 

тільки за І півріччя 

2019 року, далі 

відсутній 

30 Програма щодо 

запровадження обласних 

стипендій 

Департамент освіти, 

науки та молоді 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Звіт в наявності 

тільки за І півріччя 

2019 року, далі 

відсутній 

31 Обласна програма 

оздоровлення та 

відпочинку дітей на період 

2016-2020 роки 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Звіт в наявності 

тільки за 2016, 2017, 

2018 роки, далі 

відсутній 

32 Обласна комплексна 

програма з національно-

патріотичного виховання 

«Дитина – громадянин – 

патріот Батьківщини» на 

2016-2021 роки 

Департамент освіти, 

науки та молоді 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Звіт в наявності 

тільки за І півріччя 

2019 року, далі 

відсутній 

33 Програма розвитку 

інформаційного простору 

Департамент з питань 

внутрішньої та 

Звіт в наявності 

тільки за І півріччя 

http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-shhodo-v%D1%96dznachennja--mater%D1%96alnogo-zaohochennja-okremih-kolektiv%D1%96v--gromadjan-oblast%D1%96-ta-v%D1%96jskovosluzhbovc%D1%96v--vshanuvannja-pam%E2%80%992016---2020-roki
http://khoda.gov.ua/%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-programi-shhodo-zaprovadzhennja-oblasnih-stipend%D1%96j-za-2018-r%D1%96k
http://khoda.gov.ua/%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-programi-shhodo-zaprovadzhennja-oblasnih-stipend%D1%96j-za-2018-r%D1%96k
http://khoda.gov.ua/%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-programi-shhodo-zaprovadzhennja-oblasnih-stipend%D1%96j-za-2018-r%D1%96k
http://khoda.gov.ua/oblasna-programa-ozdorovlennja-ta-v%D1%96dpochinku-d%D1%96tej-na-per%D1%96od-2016-2020-roki
http://khoda.gov.ua/oblasna-programa-ozdorovlennja-ta-v%D1%96dpochinku-d%D1%96tej-na-per%D1%96od-2016-2020-roki
http://khoda.gov.ua/oblasna-programa-ozdorovlennja-ta-v%D1%96dpochinku-d%D1%96tej-na-per%D1%96od-2016-2020-roki
http://khoda.gov.ua/oblasna-programa-ozdorovlennja-ta-v%D1%96dpochinku-d%D1%96tej-na-per%D1%96od-2016-2020-roki
http://khoda.gov.ua/-%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-oblasno%D1%97-kompleksno%D1%97-programi-%C2%ABditina---gromadjanin-%E2%80%93-patr%D1%96ot-batk%D1%96vshhini%C2%BB--na-2016-%E2%80%93-2021-roki-za-2018-roc%D1%96
http://khoda.gov.ua/-%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-oblasno%D1%97-kompleksno%D1%97-programi-%C2%ABditina---gromadjanin-%E2%80%93-patr%D1%96ot-batk%D1%96vshhini%C2%BB--na-2016-%E2%80%93-2021-roki-za-2018-roc%D1%96
http://khoda.gov.ua/-%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-oblasno%D1%97-kompleksno%D1%97-programi-%C2%ABditina---gromadjanin-%E2%80%93-patr%D1%96ot-batk%D1%96vshhini%C2%BB--na-2016-%E2%80%93-2021-roki-za-2018-roc%D1%96
http://khoda.gov.ua/-%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-oblasno%D1%97-kompleksno%D1%97-programi-%C2%ABditina---gromadjanin-%E2%80%93-patr%D1%96ot-batk%D1%96vshhini%C2%BB--na-2016-%E2%80%93-2021-roki-za-2018-roc%D1%96
http://khoda.gov.ua/-%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-oblasno%D1%97-kompleksno%D1%97-programi-%C2%ABditina---gromadjanin-%E2%80%93-patr%D1%96ot-batk%D1%96vshhini%C2%BB--na-2016-%E2%80%93-2021-roki-za-2018-roc%D1%96
http://khoda.gov.ua/-%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-oblasno%D1%97-kompleksno%D1%97-programi-%C2%ABditina---gromadjanin-%E2%80%93-patr%D1%96ot-batk%D1%96vshhini%C2%BB--na-2016-%E2%80%93-2021-roki-za-2018-roc%D1%96
http://khoda.gov.ua/programa-rozvitku-informacijnogo-prostoru-xersonsko%25d1%2597-oblasti-na-2017-2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-rozvitku-informacijnogo-prostoru-xersonsko%25d1%2597-oblasti-na-2017-2020-roki


Херсонської області на 

2017-2020 роки 

інформаційної 

політики Херсонської 

обласної державної 

адміністрації 

2019 року, далі 

відсутній 

34 Обласна цільова програма 

сприяння розвитку 

громадянського суспільства 

на 2017 – 2020 роки 

Департамент з питань 

внутрішньої та 

інформаційної 

політики Херсонської 

обласної державної 

адміністрації 

Звіти в наявності 

За всі роки 

реалізації програми 

35 Обласна програма 

«Розвиток людського 

капіталу Херсонської 

області» на 2017-2023 роки 

Департамент освіти, 

науки та молоді 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Звіт в наявності 

тільки за І півріччя 

2019 року, далі 

відсутній 

36 Регіональна цільова 

програма «Електронна 

охорона здоров’я» на 2017-

2020 роки 

Департамент здоров’я 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Звіти в наявності 

За всі роки 

реалізації програми 

 

37 Регіональна цільова 

програма запобігання та 

лікування серцево-

судинних захворювань на 

2017-2021 роки 

Департамент здоров’я 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Звіт в наявності 

тільки за 2017, 2018, 

2019 роки, далі 

відсутній 

38 Обласна програма «Молодь 

Херсонщини» на 2017 – 

2021 роки 

Департамент освіти, 

науки та молоді 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Звіт в наявності 

тільки за І півріччя 

2019 року, далі 

відсутній 

39 Обласна цільова програма 

медичної реабілітації та 

соціальної реадаптації 

учасників 

антитерористичної операції 

на період до 2020 року 

Департамент здоров’я 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Звіт в наявності 

тільки за 2019 років, 

далі відсутній 

40 Комплексна програма 

розвитку фізичної культури 

і спорту в Херсонській 

області на 2019 – 2023 роки 

Управління з питань 

фізичної культури та 

спорту Херсонської 

обласної державної 

адміністрації 

Звіт повністю 

відсутній 

http://khoda.gov.ua/programa-rozvitku-informacijnogo-prostoru-xersonsko%25d1%2597-oblasti-na-2017-2020-roki
http://khoda.gov.ua/programa-rozvitku-informacijnogo-prostoru-xersonsko%25d1%2597-oblasti-na-2017-2020-roki
http://khoda.gov.ua/oblasna-c%D1%96lova-programa-sprijannja-rozvitku-gromadjanskogo-susp%D1%96lstva-na-2017-%E2%80%93-2020-roki
http://khoda.gov.ua/oblasna-c%D1%96lova-programa-sprijannja-rozvitku-gromadjanskogo-susp%D1%96lstva-na-2017-%E2%80%93-2020-roki
http://khoda.gov.ua/oblasna-c%D1%96lova-programa-sprijannja-rozvitku-gromadjanskogo-susp%D1%96lstva-na-2017-%E2%80%93-2020-roki
http://khoda.gov.ua/oblasna-c%D1%96lova-programa-sprijannja-rozvitku-gromadjanskogo-susp%D1%96lstva-na-2017-%E2%80%93-2020-roki
http://khoda.gov.ua/%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-oblasno%D1%97-programi-%C2%ABrozvitok-ljudskogo-kap%D1%96talu-hersonsko%D1%97-oblast%D1%96%C2%BB-na-2017-2023-roki-za-2018-r%D1%96k
http://khoda.gov.ua/%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-oblasno%D1%97-programi-%C2%ABrozvitok-ljudskogo-kap%D1%96talu-hersonsko%D1%97-oblast%D1%96%C2%BB-na-2017-2023-roki-za-2018-r%D1%96k
http://khoda.gov.ua/%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-oblasno%D1%97-programi-%C2%ABrozvitok-ljudskogo-kap%D1%96talu-hersonsko%D1%97-oblast%D1%96%C2%BB-na-2017-2023-roki-za-2018-r%D1%96k
http://khoda.gov.ua/%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-oblasno%D1%97-programi-%C2%ABrozvitok-ljudskogo-kap%D1%96talu-hersonsko%D1%97-oblast%D1%96%C2%BB-na-2017-2023-roki-za-2018-r%D1%96k
http://khoda.gov.ua/reg%D1%96onalna-c%D1%96lova-programa--elektronna-ohorona-zdorov%27ja--na-2017-2020-roki
http://khoda.gov.ua/reg%D1%96onalna-c%D1%96lova-programa--elektronna-ohorona-zdorov%27ja--na-2017-2020-roki
http://khoda.gov.ua/reg%D1%96onalna-c%D1%96lova-programa--elektronna-ohorona-zdorov%27ja--na-2017-2020-roki
http://khoda.gov.ua/reg%D1%96onalna-c%D1%96lova-programa--elektronna-ohorona-zdorov%27ja--na-2017-2020-roki
http://khoda.gov.ua/reg%D1%96onalna-c%D1%96lova-programa-zapob%D1%96gannja-ta-l%D1%96kuvannja-sercevo-sudinnih-zahvorjuvan-na-2017-2021-rok
http://khoda.gov.ua/reg%D1%96onalna-c%D1%96lova-programa-zapob%D1%96gannja-ta-l%D1%96kuvannja-sercevo-sudinnih-zahvorjuvan-na-2017-2021-rok
http://khoda.gov.ua/reg%D1%96onalna-c%D1%96lova-programa-zapob%D1%96gannja-ta-l%D1%96kuvannja-sercevo-sudinnih-zahvorjuvan-na-2017-2021-rok
http://khoda.gov.ua/reg%D1%96onalna-c%D1%96lova-programa-zapob%D1%96gannja-ta-l%D1%96kuvannja-sercevo-sudinnih-zahvorjuvan-na-2017-2021-rok
http://khoda.gov.ua/reg%D1%96onalna-c%D1%96lova-programa-zapob%D1%96gannja-ta-l%D1%96kuvannja-sercevo-sudinnih-zahvorjuvan-na-2017-2021-rok
http://khoda.gov.ua/%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-oblasno%D1%97-%C2%A0programi-%C2%ABmolod-hersonshhini%C2%BB-na-2017-%E2%80%93-2021-roki-za-2018-r%D1%96k
http://khoda.gov.ua/%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-oblasno%D1%97-%C2%A0programi-%C2%ABmolod-hersonshhini%C2%BB-na-2017-%E2%80%93-2021-roki-za-2018-r%D1%96k
http://khoda.gov.ua/%D1%96nformac%D1%96ja-pro-vikonannja-oblasno%D1%97-%C2%A0programi-%C2%ABmolod-hersonshhini%C2%BB-na-2017-%E2%80%93-2021-roki-za-2018-r%D1%96k
http://khoda.gov.ua/oblasna--c%D1%96lova-programa-medichno%D1%97---reab%D1%96l%D1%96tac%D1%96%D1%97-ta-soc%D1%96alno%D1%97-readaptac%D1%96%D1%97--uchasnik%D1%96v-antiteroristichno%D1%97--operac%D1%96%D1%97-na-per%D1%96od-do-2020-roku
http://khoda.gov.ua/oblasna--c%D1%96lova-programa-medichno%D1%97---reab%D1%96l%D1%96tac%D1%96%D1%97-ta-soc%D1%96alno%D1%97-readaptac%D1%96%D1%97--uchasnik%D1%96v-antiteroristichno%D1%97--operac%D1%96%D1%97-na-per%D1%96od-do-2020-roku
http://khoda.gov.ua/oblasna--c%D1%96lova-programa-medichno%D1%97---reab%D1%96l%D1%96tac%D1%96%D1%97-ta-soc%D1%96alno%D1%97-readaptac%D1%96%D1%97--uchasnik%D1%96v-antiteroristichno%D1%97--operac%D1%96%D1%97-na-per%D1%96od-do-2020-roku
http://khoda.gov.ua/oblasna--c%D1%96lova-programa-medichno%D1%97---reab%D1%96l%D1%96tac%D1%96%D1%97-ta-soc%D1%96alno%D1%97-readaptac%D1%96%D1%97--uchasnik%D1%96v-antiteroristichno%D1%97--operac%D1%96%D1%97-na-per%D1%96od-do-2020-roku
http://khoda.gov.ua/oblasna--c%D1%96lova-programa-medichno%D1%97---reab%D1%96l%D1%96tac%D1%96%D1%97-ta-soc%D1%96alno%D1%97-readaptac%D1%96%D1%97--uchasnik%D1%96v-antiteroristichno%D1%97--operac%D1%96%D1%97-na-per%D1%96od-do-2020-roku
http://khoda.gov.ua/oblasna--c%D1%96lova-programa-medichno%D1%97---reab%D1%96l%D1%96tac%D1%96%D1%97-ta-soc%D1%96alno%D1%97-readaptac%D1%96%D1%97--uchasnik%D1%96v-antiteroristichno%D1%97--operac%D1%96%D1%97-na-per%D1%96od-do-2020-roku
http://khoda.gov.ua/kompleksna-programa-rozvitku-f%D1%96zichno%D1%97-kulturi-%D1%96-sportu-v-hersonsk%D1%96j-oblast%D1%96-na-2019-%E2%80%93-2023-roki
http://khoda.gov.ua/kompleksna-programa-rozvitku-f%D1%96zichno%D1%97-kulturi-%D1%96-sportu-v-hersonsk%D1%96j-oblast%D1%96-na-2019-%E2%80%93-2023-roki
http://khoda.gov.ua/kompleksna-programa-rozvitku-f%D1%96zichno%D1%97-kulturi-%D1%96-sportu-v-hersonsk%D1%96j-oblast%D1%96-na-2019-%E2%80%93-2023-roki
http://khoda.gov.ua/kompleksna-programa-rozvitku-f%D1%96zichno%D1%97-kulturi-%D1%96-sportu-v-hersonsk%D1%96j-oblast%D1%96-na-2019-%E2%80%93-2023-roki


41 Обласна програма 

боротьби з онкологічними 

захворюваннями на 2019 – 

2023 роки 

Департамент здоров’я 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Звіт за 2020 рік 

складений 

42 Програма розвитку 

культури і духовності в 

Херсонській області на 

2019-2021 роки 

 

Управління культури 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Звіт повністю 

відсутній 

43 Програма зайнятості 

населення Херсонської 

області на період до 2020 

року 

 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Інформація про 

програму взагалі 

відсутня 

44 Обласна програма розвитку 

та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я 

Херсонської обласної ради 

на 2020 – 2021 роки 

Департамент здоров’я 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Повний звіт за 2020 

рік 

45 Програма протидії 

поширенню гострої 

респіраторної хвороби, 

спричиненої 

коронавірусом, у 

Херсонській області на 

2020 рік 

Департамент здоров’я 

Херсонської обласної 

державної 

адміністрації 

Повний звіт за 2020 

рік 

46 Обласна програма  

соціального захисту людей 

похилого віку, осіб з 

інвалідністю, підтримки 

сім’ї, утвердження 

гендерної рівності  і 

протидії торгівлі людьми 

на 2020-2024 роки 

 

Обласна програма 

соціального захисту 

людей похилого віку, 

осіб з інвалідністю та 

підтримки сім’ї, 

утвердження 

гендерної рівності і 

протидії торгівлі 

людьми на 2015 – 2019 

роки 

Зникла з сайту 

 

      Становлення демократичної, правової та соціальної держави тісно пов'язане з 

розвитком громадянського суспільства як сфери суспільної діяльності громадян, 

http://khoda.gov.ua/oblasna-programa-borotbi-z-
http://khoda.gov.ua/oblasna-programa-borotbi-z-
http://khoda.gov.ua/oblasna-programa-borotbi-z-
http://khoda.gov.ua/oblasna-programa-borotbi-z-
http://khoda.gov.ua/programa-rozvitku-kulturi-%D1%96-duhovnost%D1%96-v-hersonsk%D1%96j-oblast%D1%96--na-2019-%E2%80%93-2021-roki
http://khoda.gov.ua/programa-rozvitku-kulturi-%D1%96-duhovnost%D1%96-v-hersonsk%D1%96j-oblast%D1%96--na-2019-%E2%80%93-2021-roki
http://khoda.gov.ua/programa-rozvitku-kulturi-%D1%96-duhovnost%D1%96-v-hersonsk%D1%96j-oblast%D1%96--na-2019-%E2%80%93-2021-roki
http://khoda.gov.ua/programa-rozvitku-kulturi-%D1%96-duhovnost%D1%96-v-hersonsk%D1%96j-oblast%D1%96--na-2019-%E2%80%93-2021-roki
https://khoda.gov.ua/oblasna-programa-rozvitku-ta-p%D1%96dtrimki-komunalnih-zaklad%D1%96v-ohoroni-zdorov%27ja-hersonsko%D1%97-oblasno%D1%97-radi-na-2020-2021-roki
https://khoda.gov.ua/oblasna-programa-rozvitku-ta-p%D1%96dtrimki-komunalnih-zaklad%D1%96v-ohoroni-zdorov%27ja-hersonsko%D1%97-oblasno%D1%97-radi-na-2020-2021-roki
https://khoda.gov.ua/oblasna-programa-rozvitku-ta-p%D1%96dtrimki-komunalnih-zaklad%D1%96v-ohoroni-zdorov%27ja-hersonsko%D1%97-oblasno%D1%97-radi-na-2020-2021-roki
https://khoda.gov.ua/oblasna-programa-rozvitku-ta-p%D1%96dtrimki-komunalnih-zaklad%D1%96v-ohoroni-zdorov%27ja-hersonsko%D1%97-oblasno%D1%97-radi-na-2020-2021-roki
https://khoda.gov.ua/oblasna-programa-rozvitku-ta-p%D1%96dtrimki-komunalnih-zaklad%D1%96v-ohoroni-zdorov%27ja-hersonsko%D1%97-oblasno%D1%97-radi-na-2020-2021-roki
https://khoda.gov.ua/programa-protid%D1%96%D1%97-poshirennju-gostro%D1%97-resp%D1%96ratorno%D1%97-hvorobi--sprichineno%D1%97-koronav%D1%96rusom--u-hersonsk%D1%96j-oblast%D1%96-na-2020-r%D1%96k
https://khoda.gov.ua/programa-protid%D1%96%D1%97-poshirennju-gostro%D1%97-resp%D1%96ratorno%D1%97-hvorobi--sprichineno%D1%97-koronav%D1%96rusom--u-hersonsk%D1%96j-oblast%D1%96-na-2020-r%D1%96k
https://khoda.gov.ua/programa-protid%D1%96%D1%97-poshirennju-gostro%D1%97-resp%D1%96ratorno%D1%97-hvorobi--sprichineno%D1%97-koronav%D1%96rusom--u-hersonsk%D1%96j-oblast%D1%96-na-2020-r%D1%96k
https://khoda.gov.ua/programa-protid%D1%96%D1%97-poshirennju-gostro%D1%97-resp%D1%96ratorno%D1%97-hvorobi--sprichineno%D1%97-koronav%D1%96rusom--u-hersonsk%D1%96j-oblast%D1%96-na-2020-r%D1%96k
https://khoda.gov.ua/programa-protid%D1%96%D1%97-poshirennju-gostro%D1%97-resp%D1%96ratorno%D1%97-hvorobi--sprichineno%D1%97-koronav%D1%96rusom--u-hersonsk%D1%96j-oblast%D1%96-na-2020-r%D1%96k
https://khoda.gov.ua/programa-protid%D1%96%D1%97-poshirennju-gostro%D1%97-resp%D1%96ratorno%D1%97-hvorobi--sprichineno%D1%97-koronav%D1%96rusom--u-hersonsk%D1%96j-oblast%D1%96-na-2020-r%D1%96k
https://khoda.gov.ua/programa-protid%D1%96%D1%97-poshirennju-gostro%D1%97-resp%D1%96ratorno%D1%97-hvorobi--sprichineno%D1%97-koronav%D1%96rusom--u-hersonsk%D1%96j-oblast%D1%96-na-2020-r%D1%96k
http://khoda.gov.ua/oblasna-programa-soc%D1%96alnogo-zahistu-ljudej-pohilogo-v%D1%96ku--os%D1%96b-z-%D1%96nval%D1%96dn%D1%96stju-ta-p%D1%96dtrimki-s%D1%96m%E2%80%99%D1%97--utverdzhennja-genderno%D1%97
http://khoda.gov.ua/oblasna-programa-soc%D1%96alnogo-zahistu-ljudej-pohilogo-v%D1%96ku--os%D1%96b-z-%D1%96nval%D1%96dn%D1%96stju-ta-p%D1%96dtrimki-s%D1%96m%E2%80%99%D1%97--utverdzhennja-genderno%D1%97
http://khoda.gov.ua/oblasna-programa-soc%D1%96alnogo-zahistu-ljudej-pohilogo-v%D1%96ku--os%D1%96b-z-%D1%96nval%D1%96dn%D1%96stju-ta-p%D1%96dtrimki-s%D1%96m%E2%80%99%D1%97--utverdzhennja-genderno%D1%97
http://khoda.gov.ua/oblasna-programa-soc%D1%96alnogo-zahistu-ljudej-pohilogo-v%D1%96ku--os%D1%96b-z-%D1%96nval%D1%96dn%D1%96stju-ta-p%D1%96dtrimki-s%D1%96m%E2%80%99%D1%97--utverdzhennja-genderno%D1%97
http://khoda.gov.ua/oblasna-programa-soc%D1%96alnogo-zahistu-ljudej-pohilogo-v%D1%96ku--os%D1%96b-z-%D1%96nval%D1%96dn%D1%96stju-ta-p%D1%96dtrimki-s%D1%96m%E2%80%99%D1%97--utverdzhennja-genderno%D1%97
http://khoda.gov.ua/oblasna-programa-soc%D1%96alnogo-zahistu-ljudej-pohilogo-v%D1%96ku--os%D1%96b-z-%D1%96nval%D1%96dn%D1%96stju-ta-p%D1%96dtrimki-s%D1%96m%E2%80%99%D1%97--utverdzhennja-genderno%D1%97
http://khoda.gov.ua/oblasna-programa-soc%D1%96alnogo-zahistu-ljudej-pohilogo-v%D1%96ku--os%D1%96b-z-%D1%96nval%D1%96dn%D1%96stju-ta-p%D1%96dtrimki-s%D1%96m%E2%80%99%D1%97--utverdzhennja-genderno%D1%97
http://khoda.gov.ua/oblasna-programa-soc%D1%96alnogo-zahistu-ljudej-pohilogo-v%D1%96ku--os%D1%96b-z-%D1%96nval%D1%96dn%D1%96stju-ta-p%D1%96dtrimki-s%D1%96m%E2%80%99%D1%97--utverdzhennja-genderno%D1%97
http://khoda.gov.ua/oblasna-programa-soc%D1%96alnogo-zahistu-ljudej-pohilogo-v%D1%96ku--os%D1%96b-z-%D1%96nval%D1%96dn%D1%96stju-ta-p%D1%96dtrimki-s%D1%96m%E2%80%99%D1%97--utverdzhennja-genderno%D1%97
http://khoda.gov.ua/oblasna-programa-soc%D1%96alnogo-zahistu-ljudej-pohilogo-v%D1%96ku--os%D1%96b-z-%D1%96nval%D1%96dn%D1%96stju-ta-p%D1%96dtrimki-s%D1%96m%E2%80%99%D1%97--utverdzhennja-genderno%D1%97


що об'єднуються для прийняття спільних рішень, а також захисту прав та 

інтересів, досягнення спільного блага, у тому числі у взаємодії з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними інститутами 

та бізнесом.  

      Громадянське суспільство є виразником та захисником інтересів і прагнень 

різноманітних суспільних груп та громадян. Громадянське суспільство здатне 

зробити значний внесок у сталий розвиток держави шляхом надання соціальних 

послуг, забезпечення здійснення соціального підприємництва, збільшення 

кількості робочих місць і самозайнятих осіб, поліпшення бізнес-середовища, 

протидії корупції, сприяння прозорості діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування та реалізації інших суспільно корисних 

проектів. Інститути громадянського суспільства в Україні також відіграють 

активну роль у сприянні відновленню територіальної цілісності та розбудові 

миру.  

       Ураховуючи роль громадянського суспільства у різних сферах суспільного 

життя, створення сприятливих умов для його розвитку та налагодження 

взаємодії з його інститутами є важливим завданням органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування. 

 

 

 

 

 

Голова ГР при ХОДА                                                                  Ганна ЗАРУДНЯ 
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